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Nieuwsbrief sluizen Spaarndam - november 2020

Beste mevrouw, mijnheer,
De voorbereidingen voor het stabiliseren van de kademuren van de Kolksluis in
Spaarndam zijn in volle gang. Uit recente duikinspecties blijkt, dat de funderingen van
de kademuren van de Oostkolk en de Westkolk in slechte conditie zijn. Dus vullen we
vanaf 9 november a.s. de Kolksluis laagsgewijs met zand. Hoe dat in zijn werk gaat,
leest u in deze nieuwsbrief.
Online informatiebijeenkomst op 9 november, 10.00 - 11.00 uur
Op 9 november a.s. organiseert het Omgevingsteam sluizen Spaarndam een online
informatiebijeenkomst voor de directe omgeving van de Kolksluis. Tijdens deze
bijeenkomst lichten Rijnland en Beens Groep de werkzaamheden voor de
noodmaatregel toe. Bouwrisk geeft uitleg over de recente metingen en wat er gebeurt
met de meetbouten en meetspiegels na afloop van de werkzaamheden. De
preventieve maatregelen zijn bedoeld om schade aan woningen en objecten in de
omgeving te voorkomen. Mocht er onverhoopt toch schade ontstaan, dan heeft
Rijnland een schadeloket ingericht. Daarover vertellen wij tijdens de online
bijeenkomst. U vindt het schadeloket op onze website.
De bijeenkomst vindt plaats via Google Meet. Direct omwonenden hebben hiervoor
een uitnodiging per brief ontvangen. Heeft u de uitnodiging niet ontvangen of wilt u de
bijeenkomst bijwonen? Stuur een e-mail naar spaarndam@rijnland.net en wij nemen
contact met u op.

Noodmaatregelen Kolksluis

Op dit moment zijn de kademuren van de Oostkolk en de Westkolk met kettingen
afgezet. Zo beperken we het belasten van de kademuren en daarmee het risico op
ongelukken. Ondertussen bereidt aannemer Beens Groep een innovatieve
noodmaatregel voor. Vanaf een ponton buiten de kolk pompt een zandpomp uit een
schip, via een drijvende leiding, zand de kolk in. De leiding heeft een spuitmond die
het zand laag voor laag aanbrengt tot één meter onder de waterlijn. Langs de
kademuren is de aanvulling hoger; tot ongeveer een halve meter. Hierdoor kan
regenwater afgevoerd blijven worden. De spuitmond beweegt met behulp van lieren
geluidsarm door de kolk.
Het zandsproeien heeft twee grote voordelen:
1. Het zandsproeien beperkt overlast. Materieel, zoals kranen op pontons, gaat
de sluis niet in.
2. Door het stap voor stap vullen van de kolk met laagjes zand van 5 tot 10
centimeter bouwt de stabiliteit zich langzaam langs de kademuren op. Ook de
slappere bodem van de sluiskolk wordt zo gestabiliseerd. De laagjes vormen
uiteindelijk één hard zandpakket.
Het zand wordt tijdelijk opgesloten tussen grote zakken zand, zogenaamde Big Bags,
aan beide zijden van de sluis. Als het zandsproeien klaar is, worden de Big Bags bij
de sluishoofden vervangen door damwandschermen. Deze voorkomen dat de
ondergrond en het zandpakket gaan bewegen. Een drukmachine – de Silent Piler –

drukt vanaf het water de 10 meter lange damwandschermen trillingsarm de grond in.
Dit om te voorkomen dat er schade aan omringende woningen en objecten ontstaat.
Op onze website vindt u een animatiefilm van de werkwijze.
Planning werkzaamheden noodmaatregel
Week 46: Aanbrengen Big Bags bij sluishoofden;
Week 46: Starten met zandsproeien;
Week 47: Vervolg zandsproeien;
Week 48: Aanbrengen damwanden bij de sluishoofden;
Week 49: Laatste ophoging zandaanvulling.

Bouwkundige vooropnamen en meetbouten

Voor aanvang van de werkzaamheden laten wij bouwkundige vooropnamen in de
directe omgeving uitvoeren. Ook plaatsen wij op strategische plaatsen in het gebied
meetbouten (zie afbeelding hierboven). De meetbouten monitoren eventuele
zakkingen tijdens de werkzaamheden. Wij werken voor deze preventieve
maatregelen samen met BouwRisk, een gespecialiseerd en onafhankelijk bureau. Op
dit moment zijn specialisten van BouwRisk druk met het bezoeken van alle woningen
die in het groen gearceerde gebied hierboven zijn aangegeven.

Bijblijven via telefoon of tablet

Aannemer Beens Groep, verantwoordelijk voor de uitvoering van de noodmaatregel,
deelt via de BouwApp belangrijke informatie over de werkzaamheden en de planning.
Nadat u de BouwApp op uw telefoon of tablet geïnstalleerd hebt, zoekt u op
kademuren Kolksluis Spaarndam. U vindt in de BouwApp recente informatie over
de voortgang van het werk. Ook kunt u via de BouwApp op ieder gewenst moment
contact opnemen met BLVC-coördinator Jaap van Dijk van Beens Groep.
U kunt de BouwApp downloaden vanuit de Appstore, Google Play of via de officiële
BouwApp website.

Even voorstellen: Jaap van Dijk van Beens Groep

Jaap van Dijk van aannemer Beens Groep is nauw betrokken bij het project en als
BLVC*-coördinator uw contactpersoon gedurende de uitvoering. Misschien hebt u
hem al ontmoet tijdens de informatiebijeenkomsten afgelopen juni. Toch stellen we
hem graag nog even aan u voor. Jaap werkt sinds 2018 voor Beens Groep en heeft
uiteenlopende binnenstedelijke projecten begeleid. Hij kent de Kolksluis en omgeving
goed en is wekelijks in Spaarndam om de noodmaatregel voor te bereiden. Voor het
openen van de Balkbrug en sluis, om het ponton met de drukmachine binnen te
laten, is Jaap persoonlijk getraind door Rik Stapel van Stichting Kolksluis
Spaarndam.

* BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, Communicatie

Jaap is tijdens de uitvoering bereikbaar voor vragen en klachten die betrekking
hebben op de werkzaamheden in en rondom de Kolksluis. De directe omgeving van
de Kolksluis ontvangt hierover een brief van Beens Groep. Graag delen wij, op
verzoek van Jaap, zijn contactgevens ook in deze nieuwsbrief. U kunt hem bereiken
via e-mailadres j.vandijk@beensgroep.nl en mobiele telefoonnummer: 06- 29471503.
Voor alle overige informatie over het project kunt u met het Omgevingsteam sluizen
Spaarndam contact opnemen. U vindt de contactgegevens onderaan deze
nieuwsbrief.

Uw mening telt!

Gedurende de voorbereidingen en de uitvoering van het project zijn wij benieuwd
naar de ervaringen vanuit de omgeving. Daarom roepen wij alle belanghebbenden op
om zich aan te melden voor het tevredenheidspanel, de zogenaamde Stakeholder
Journey. Aanmelden kan via deze link. Sinds begin oktober brengen wij de
Stakeholder Journey ook op de digitale borden boven de kassa’s van Albert Heijn
Lageweg onder de aandacht. Wij hopen via dit panel zoveel mogelijk inwoners uit
hartje Spaardam bij ons project te betrekken. Het panel is een van de manieren
waarop wij graag een vinger aan de pols houden bij dit project. Om bij te sturen waar
nodig of wenselijk. Dank alvast voor uw deelname!

Omgevingsmanager Wendy van der Zwart met
zwangerschapsverlof

Het omgevingsteam moet het vanaf maandag 30 november tijdelijk zonder Wendy
van der Zwart doen. Zij gaat met zwangerschapsverlof. Alexandra Braun, Esther
Verdoes en Margriet Dekker blijven u de komende periode graag van dienst.

Vragen? Klachten? Complimenten?
U kunt ons Omgevingsteam bereiken via spaarndam@rijnland.net of telefonisch via
ons Klantcontactteam op telefoonnummer 071 306 35 35.
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